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0 kereskedelmi miniszter engedélyezte 
a harmadik szegedi zálogház felállítását 

Kellemetlen meglepetés a városházán 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ke-
reskedelmi miniszter igen kellemetlen megle-
petésben részesítette a város hatóságát abban 
a leiratában, amely szerdán érkezeit meg Sze-
gedre. Közölte, hogy engedélyt ad dr. S i m o n 
Györgynek uj zálogház felállítására, amely 
így már a harmadik lesz Szegeden. A minisz-
ter leiratában megállapítja, hogy a harmadik 
zálogház felállítását a közönség érdeke leszi 
indokolttá és utasítja a város hatóságát, hogy 
hozzon kisgyülési határozatot cs abban álla-
pítsa meg, hogy mekkora óvadék lefizetését 
tartja szükségesnek. Ezt a határozatot azután 
terjessze föl hozzá, mert az óvadék összegéi 
végső fokon a kereskedelmi miniszter fogja 
megállapítani. 

A miniszteri leirat azért érte kellemetlen 
meglepetésként a város hatóságát, mert dr. 
Simon György kérvényét annakidején elutasí-
tó javaslattal terjesztették föl a kereskedelmi 
miniszterhez. A város a kérelem elutasítását 
kérte azzal a megokolással, hogy Szegeden a 
harmadik zálogház fölállítása teljesen szük-
ségtelen, a már működő két zálogház, még pe-

dig a Kézműves banké és a városé, teljes mér-
tékben kielégíti az igényeket. A torony alatt 
biztosra vették, hogy a kereskedelmi miniivzter 
a város kívánsága szerint intézi el a hozzá fel-
terjesztett kérelmet. 

A miniszteri leirat értelmében most javasla-
tot kell terjeszteni a március végén összeülő 
kisgyűlés elé, hogy a kisgyűlés meghatároz-
hassa az uj zálogkölcsönintézet óvadékának 
összegét. A város hatósága valószínűleg na-
gyobbösszegü óvadék megáll api lására tesz ja-
vaslatot, bár dr. Simon György arra hivatko-
zik kérelmében, hogy mint a nem működő Ma-
gyar Bank tulajdonosa és engedélyese annak-
idején négyezer pengő óvadékot helyezett le-
tétbe a Pénzintézeti Központnál és hogy óva 
dékos tagja a tőzsdének is. A városházán ez 
zel szemben az a vélemény, hogy ragaszkodni 
kell a nagyobbösszegü biztosítékhoz, tekintet-
tel arra, hogy a zálogház a zálogtárgyak tény-
leges értékének általában ötven százaléka ere-
jéig szokott kölcsönöket folyósítani és így a 
betevők érdekeinek biztosítása követeli meg a 
nagyobb óvadékot. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
városnál ezidőszerint négy vezetőállás vár 
betöltésre: a muzeumigazgatói, a tüzoltófőpa-
rancenoki, a főkertészi és a közvágóhidi igaz-
gatói. A muzeumigazgatói, vagy ahogy ujab-
ban nevezik a „muzeumőri" állásra a polgár-
mester négy héttel ezelőtt — nint ismeretes 
— pályázatot irt ki és most érkezett be Ren-
key Lipót kulturtanáesnokhoz az első pályá-
zat, amelyet dr. Banner János egyetemi ta-
nár, a kiváló archeológus nyújtott be. A pá-
lyázat határideje március 28-án jár le és ad-
digra még több pályázat benyújtását várják. 
A muzeumigazgatói állással egyidőben hirdet-
ték meg a pályázatot az alkönyvtári. állásra 
is. Erre az első napokban Szőke Mihály, a 
muzeum helyettes könyvtárosa nyújtotta be 
pályázatát, tegnap pedig beérkezett a máso-
dik pályázat ie: dr. Véninger Géza nyújtotta 
be, de nem igazolta a pályázatban előirt egy-
évi közgyűjteményi gyakorlatot. Mindkét ál-
lást majd csak az áprilisi kisgyűlés tölti be, 
mert a pálvázatokat még előbb fel kell ter-
jeszteni a Nemzeti Muzeum tanácsához is vé-
leményezés céljából. 

Hamarosan sor kerül a tilzoltófőparanesno-
ki állás betöltésére is, amely a mult év októ-

(A Bélmagyarország munkatársától.) A 
mult év őszén az orosházi járásbíróságnál 
nagyszabású visszaélésnek jöttek nyomára. 
Kiderült, hogy a járásbírósághoz beosztott 
telekkönyvvezető: Kabát Kálmán követte el 
a visszaéléseket, még pedig huzamos időn ke-
resztül. A nyomozás tisztázta a visszaélések 
sorozatát is. Kiderült mindenekelőtt, hogy 
Kabát Kálmán telekkönyvvezető a járásbíró-
ság elnökének, dr. Endes Gábornak a legtel-, 
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A szegedi tábla leszállította 
az orosházai járásbíróság sikkasztó 
leiekkönyvvezelöjének büntetését 

jesebb bizalmát bírta és igy vált lehetővé, 
hogy hosszú időn keresztül észrevétlenül űz-
hette manipulációit. Nagy összegeket sikkasz-
tott el a villanypénzekből is. Ezeket ¡6 ő ke-
zelte és be kellett volna fizetnie a helybeli 
villanyüzemnek, Kabát azonban nagyobb ösz-
szegekel tartott meg magának és hogy a sik-
kasztásait leplezze, számlákat, könyevekt ha-
misított meg. De másféle pénzekhez is hozzá-
nyúlt és az igy szerzett összegeken meglehe 

bérében Papp Ferenc nyugdíjaztatásával üre-
sedett meg. A z állásra hir szerint Szegedről 
is többen pályáznak, de a vidékről is van irán-
ta érdeklődés. 

Az elhalálozás folytán megüresedett fő-
kertészi állást egyelőre nem tölti be a város, 
noha nap-nap után érkeznek a pályázatok. Ez-
ideig 14 pályázatot adtak be, közttik többet 
Budapestről, Pesterzsébetről, Debrecenből, 
Makóról, Bajáról, Miskolcról, Szőregről és 
Szegedről is hármat. A legtöbb pályázathoz | 
ajánlólevél van mellékelve. Polgármesterek, j 
országgyűlési képviselők, magasrangu hivatal-
nokok protezsálják a jelöltjeiket a főkertészi 
állásra. A pályázatokat a polgármesteri hi-
vatalban összegyűjtik és majd adandó alka-
lommal sor kerül elbírálásukra. Egyelőre azon-
ban még nincs szó arról, hogy mikor töltik 
be az állást, mert a helyettesítés jól bevált. 

Ugyancsak helyettesítéssel oldották meg a 
közvágóhíd igazgatói állásának a kérdését ÍE. 
Ennek betöltésére csak akkor kerül sor, ha 
a státus-szabályrendeletet jóváhagyják. A vá-
ros vezetőségének nem sürgős az állások be-
töltése, mert igy jelentős összeget takarít, 
meg a város. 

tősen nagy lábon élt. Kiderült a nyomozás 
során az is, hogy Kabát a reája bizott irodai 
felszerelési tárgyakból rengeteget ellopott. 
Lakásán a házkutatás során töméntelen gép-
irópapirt, szappant, indigót és egyéb más iro 
dal cikket találtak. 

Ügyét ez év elején tárgyalta le a gyulai tör 
vénvszék nagy érdeklődés mellett. A vádlottal 
padjára került a járásbíróság elnöke, dr. En-
des Gábor is a hiányos felügyelet miatt. A 
gyulai törvényszék rengeteg tanút hallgatott 
ki, azután Kabát Kálmánt a terhére rótt so-
rozatos bűncselekmények miatt öt és félesz. 
tendei fegyházra ítélte, de elitélte a járásbiró-
sági elnököt is 500 pengő pénzbüntetésre. Az 
ítélet ellen Kabát. Kálmán fellebbezést jelen-
tett be, Endes ellenben megnyugodott és az 
ítélet reánézve jogerőssé vált. 

A szegedi ítélőtábla szerdán tárgyalta Ka-
bát Kálmán fellebbezését — Kabát nélkül. Az 
elitélt ugyanis nem jelent meg a táblai tár-
gyaláson, csupán a védője. Az ügy ismertetése 
után a főügyész az elsőfokú Ítélet helyben-
hagyását kérte, mig a védő az ítéletet súlyos-
nak mondotta ki és arra kérte az ítélőtáblát 
hogy szállítsa azt le. A tábla rövid tanács-
kozás után Kabát Kálmán büntetését 5 ét 
félesztendő helyett 2 és félesztendei fegyház-
ra szállította le. Az ítélet nem jogerős. 

flz angol alsóház elfogadta 
a fegyverkezési javaslatot 

London, március 11 . A z angol alsóházban 
éjfél után ért véget a 6zavazás a fegyverke-
zési törvényjavaslat ügyében. A javaslatokat 
az alsóház 371 szavazattal, 153 ellenében el-
fogadta. A munkáspárt bizalmatlansági indít-
ványát az alsóház 378 szavazattál 158 ellené-
ben elutasította. 

Százezer Szeged-
prospektust ad ki a város 
Rózs ák-nap j a lesz j u n i u s e le jén Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) A város 
hatósága — mint ismeretes — nemrég elhatároz-
ta, hogy százezer példányban idegenforgalmi pros-
pektust ad ki és azt díjmentesen bocsátja a Sze-
gedre érkező idegenek rendelkezésére. A prospek-
tusok kiadásának költségét a polgármester álla-
mi és társadalmi hozzájárulásból kívánja fedezni 
és ezért felhívással fordult a vállalatokhoz, hogy 
megfelelő összegekkel járuljanak hozzá a költsé-
gekhez. Ugyanakkor a város felterjesztést inté-
zett a kereskedelmi miniszterhez is és az idegen-
forgalmi alapból kért hozzájárulást a prospektu-
sok megjelentetéséhez. 

Szerdán T o r m a y Géza, az Országos Idegen-
forgalmi Hivatal elnöke értesitelte a polgármes-
tert, hogy 2000 pengővel járul hozzá a szegedi 
prospektusok kiadásához. A társadalmi hozzájá-
rulás is napról-napra növekedik, mert eddig mái 
700 pengőt ajánlottak fel a szóbanforgó célra a 
szegedi vállalatok. A rendelkezésre álló összeg a 
nyomdaköltségek egyrészét már fedezi és most 
tárgyalások indulnak meg arra nézve, hogy mi 
lyen formában és mikor jelentesse meg a váró.« 
az idegenforgalmi prospektust. 

Itt emiitjük meg, hogy az ország minden részé 
bői érdeklődnek a szegedi „Rózsák-napja" iránt 
Legutóbb a budapesti idegenforgalmi hivatal ke 
reste meg a várost és bejelentette, hogyha a Ró 
zsák-napját megrendezik, akkor nagyobb számú 
budapesti kirándulócsoport jön le Szegedre, A? 
eddigi tervek szerint a Rózsák-napját május é« 
junius 10-ike között rendezik meg Szegeden és ha 
marosan megkezdik az előkészítését 
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